Mededelingen inzake het boswezen,
de houtvoorziening en de jacht
De Minister van Landbouw, Visserij en' Voedselvoorziening heeft bij beschikking
van 6 Juli 1948. aId. J. no. L 384. Directie van de Landbouw bepaald:
1. dat, behoudens het bepaalde sub i. 5 en 7, de jacht op de wlldsoorten, genoemd in
kolom A, is geopend in de provincies, genoemd in de kolommen B en C, gedurende de
tijdvakken. in de kolommen B en C a~hter de namen der wildsoorten vermeld.
Kolom B
Kolom C
Kolom A

Grof wild,

Alle provincies

reebokken

van 1 Aug. 1948 tlrn
6 Aug. 1948
van 22 Nov." 1948 tlrn

reegeiten

Kleinwild :
patrljzen
fazantenhanen
fazantenhennen
houtsnippen
hazen
korhanen

Waterwild:
alle soorten ganzen. be~
halve brandganzen en
Canadagan:en
alle soorten eenden. be~
halve bergeenden en
eidereenden
watersnippen
meerkoeten
goudplevieren

27 Nov. 1948
van 22 Nov. 1948 t/m
27 Nov. 1948
Alle provincies
van I Sept. 1918 t/rn

31 Dec. 1948
van lOet. 1948 tlm
31 Jan. 1949
van lOet. 1948 tlrn
31 Dec. 1948
van 15 Oct. 1948 t/rn
31 Jan. 1949
van lOet. 1948 tlrn
31 Dec. 1948.
van 15 Nov. 1918 tlrn
31 Dec. 1918
Alle provincies. behalve
Groningen en Friesland
van 1 Aug. 1948 tlrn

15 Febr. 1949

Groningen en Friesland

van 15 Aug. 1948 tlm
15 Febr. 1949

15 Jan. 1919

van 15 Aug. 1948 tlm
15 Jan. 1919

van I Sept. 1948 tlrn
15 Jan. 1919
van 1 Sept. 1948 tlrn
15 Jan. 1949
van 15 Oct. 1948 tlrn
15 Dec. 1948

van 1 Sept. 1948 tlrn
15 Jan. 1949
van 1 Sept. 1948 tlrn
15 Jan. 1949
van 15 Oct. 1948 tlrn
15 Dec. 1948

van 1 Aug. 1948 t'rn

2. dat het vangen van waterwild door middel van eendenkooien is toegestaan ten aan~
zien van de waterwiIdsoorten, genoemd in kolom D. in de provincies, genoemd in de
kolommen E en Ft gedurende de tijdvakken, in de kolommen E en F achter de naam
der waterwildsoorten aangegeven.
Kolom D
Kolom E
Kolom F

alle soorten eenden. be~
halve bergeenden en ei~
dereenden

Alle "provincies, behalve
Groningen en Friesland

Groningen en Friesland

van 1 Aug. 1918 tlrn
15 Jan. 1949

van 15 Aug. 1948 t/rn
15 Jan. 1949

. .

..
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3. dat het vangen van waterwild door middel van netten. waarvan het gebruik Is 'ge~
oorloofd. slechts is toegestaan ten aanzien van de waterwildsoorten genoemd in kolom
G. in de provincies. genoemd in de kolommen H en K. gedurende de tijdvakken, in de
kolommen H en K achter de namen der waterwiIdsoorten aangegeven.
Kolom G
Kolom H
Kolom K
lUie provincies. behalve
Groningen en Friesland
Groningen en Friesland
van 15 Aug. 1948 tlm
alle soorten ganzen. be .. vao I Aug. 1948 tlm
15 Febr. 1949
15 Feb.. 1949
halve brandganzen en
Canadaganzen
Alle provincies
van 15 Oct. 1948 tlm
goudpleVieren
15 Dec. 1948

1. dM'op het eiland Walcheren ten westen van het Kanaal door Walcheren de jacht
op:
a. patrijzen slechts is geopend van I September 1948 tot en met 30 September 1948;
b. hazen slechte; is geopend van 1 December 1948 tot en met 31 December 1948;
5. dat op het eiland Texel de jacht op patrijzen en in de gemeente Wonseraqeel die op
meerkoeten niet wordt geopend;
6. dat in die provincies. waar de zeehonden tot het wild' zijn gerekend. de jacht daarop
is geopend van 1 September 1948 tot en met 30 April 1949 ; ~
,
7. dat de jacht niet wordt geopend op edelherten, damherten, reekalveren (geboren iIi
1948). dassen. 8teenmarters, boommarters. otters (waar zij in het RIjk tot wild zijn ge..
rekend) . korhennen. zwanen, brandganzen. Canadaganzen, eidereenden. bergeenden.
duiker, kemphanen. wulpen, scholeksters. grutto's, tureluurs en waterhoentjes.

WAGENINGSE DENDROLOGENDAG
Op Donderdag 16 September a.s. zal het Laboratorium voor Plantensystematiek en
.. geographie der Landbouwhogeschool de eerste dendrologendag na de oorlog organiseren, waarop zal worden behandeld: zaad. zaaien en z8.8.dcontröle. De hierna te noe,men te houden voordrachten zijn voor iedereen toegankelijk en worden gehouden te
Wageningen in genoemd laboratorium. maar het is nodig van de deelneming vooraf
kennis te geven aan de directeur van het laboratorium. Rijksstraatweg 37. uiterlijk op
10 September 1940.
.
. _
10.30 Opening der bijenkomst door Prof. Or H. J. Ven e m a, voorzitter.
10.10 Zaaien in de bosbouw door Or H. van V I ot e 0, directeur van het Bosbouw..
proefstation T,N.O. te Wageningen.
11.10 Zaadcootróle van boomzaden door Ir K. Lee n cl e r t z, afdelingschef vao het
I
Rijksproefstation voor Zaadcontröle te Wageningen.
11.40 Biologische kiemkrachtsbepaling van boomzaden door Ir Ver h e ij van genoemd
RiJksproefstation.
12.00 Het zaaien van boomzaden in Zundert en Oudenbosch door Jac. L 0 m'b arts,
boomkweker te ZWldert.
15.30 Bezoek aan het Proefstatl~n voor Zaadcontröle onder leiding van Dr .W. J.
F r anc k. directeur
16.00 Sluiting door S. G. A. Doorenbos, voorzitter van de Nederlandse Dendrologische
Vereniging.
Vóór het begin der bijeenkomst bestaat er gelegenheid het arboretum onder deskun·
dige leiding te bezichtigen. 'sAvonds om 19 uur is er een excursie naar de nieuwe
proeftuin en enkele boomkwekerijen te Opheusden.
.
In de namiddag is een lange pauze ingeschakeld. die dient voor ·de onthulling van het
nieuwe Linnaeus.-borstbeeld in he;!: arboretum. De:re onthulling heeft plaats om 14 uur,
waarbij het 'Zal worden overgedragen door het bestuur van de "Stichting tot bevordering
van de belangen van het arboretum der landbouwhogeschool" aan deze hogeschool.
Leden van de Stichting worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn Nieuwe leden zijn
welkom en kunnen zich 's ochtends nog aangeven. De mlnimum..contributie is slechts

11.-.

Boekbespreking
VERSLAG VAN DE LATIJNS-AMERIKAANSE CONFERENTIE VOOR
BOSBOUW EN BOSPRODUCTEN 1918.
De opperhoutvester I. A. de Hulster van 'sLands' Bosbeheer te Paramaribo
(Suriname) zond de redactie een verslag van bovengenoemde F.A.O.~conferentie, die
van 19-30 April 19-48 te Teresopolis, Brazilië, werd gehouden. Aan deze conferentie
namen - volgens een ander, vanwege de P.A.O. zelf uitgegeven verslag - de vàlgen·
de landen deel: Brazilië, Chili. Costa Rica, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Enge.
land (voor Brits Guyana). FrankrIjk (voor Frans Guyana). Guatemala. Honduras.
Mexico, Nederland (voor Suriname). Nicaragua, Paraguay, Peru. Urugay. de Veren.
Staten (voor Puerto Rieo) en Venezuela. alsmede als toehoorders: Argentinië. Canada.
Italië en Portugal. Voorts waren vertegenwoordigd! de Verenigde Naties. ilNESCO,
ILO (Ifltematlonaal Labour Organisation) , Pan·American Cnion en Inter.AmerIcan
Agricultural Institute.
De Midden... en Zuid...Amerikaanse landen richten hun aandacht op de bosbouw.
waar een groot arbeidsveld braak ligt. dat bij juiste exploratie een belangrijke taak kan
verrichten bij het na.oorIogse herstelwerk van dit werelddeel. Tijdens de conferentie
werd in onderling overleg nagegaan welke wegen hier voor dienen te worden gevolgd
en stelde men hiervoor richtlijnen op. Ter uitvoering van een en ander werd aanbevolen
dat de F.A.O. een .. Latin American Forestry en Forest Products Working Group"
in 't leven zou roepen. bestaande u,i.t technisch personeel van de F.A.O .. bij te staan
door een commissie van afgevaardigden uit aUe Latijns Am.. landen. Tot dit laatste zal
iedere vertegenwoordiger bij de regering van zijn eigen land een beroep doen- op
medewerking tot het bev,)rderen van de bosbouw in dit in,ternationale verband.
Latijns Amerika beschikt over grote natuurlijke rijkdommen. Van een rationele explol.
tatie is echter geen sprake; een geregeld beheer ontbreeIQ: veelal. zelfs zijn grote gebie.
den nog niet ontsloten. Ieder land zal, om het vraagstuk te kunnen overzien. moeten
beginnen met na te gaan welke omvang het bosgebied heeft. welke mogelijkheden
dit biedt, alsook hoe een rationele exploitatie kan worden verwezenlijkt. Geadviseerd
werd, dat ieder. land de F.A.O. dan hieromtrent zal inlichten. opdat deze coördinerende
leiding aan de m;twikkeling zal kunnen geven. Anderzijds wordt een beroep op de
F.A.O. gedaan om. waar dit gewenst mocht blijken. financiële hulp te bieden bij nood...
zakelijke kapitaalsinvestering en.
Ook de houtverwerkende industrieën zullen gerationaliseerd moeten worden. In be...
ginsel ,zal de capaciteit hiervan in overeenstemming moeten komen met de productie.
mogelijkheid van het achterliggende bosgebied. Ook het doel, dat deze industrie zal
nastreven, verdient een nader onderzoek. Daarbij zullen de handelsperspectieven moe ...
ten bepalen, welke graad van verwerking van de overwegend voor overzeese export
be~emde fabricaten de voordeligste resultaten zullen bieden.
Een nauwkeurig onderzoek naar de aanwezige houtsoorten en hun technische eigen~
schappen is onmisbaar; de oprichting van een "Latin American Research Center" is
daartoe gewenst. Een verdere belangrijke overweging is het arbeidsvraagstuk.
Daarnaast is het nodig het beheer van de bossen te verbeteren. Behalve invoering van
een boswetgeving is invoering van een doelmatig bosbeheer noodzakelijk, hetgeen
zonder uitbreiding van het thans uiterst beperkte bosbouwonderwIjs niet mogelijk is.
Het aantal hoger. middelbaar en elementair geschoolde bosbouwers' zal 3 à -4 maal zo
groot moeten worden.
.Ook de bescherming van het bos vraagt aandacht. Niet alleen voorkoming van ont·
bossing. ook bebossing van sommige gebieden is gewenst en voor dit alles zal een
regeling moe.ten worden ontworpen.
Tenslotte dient het publiek een bosbouwkundige opvoeding te verkrijgen.
v. S.

